
Навчальна програма вибіркової дисципліни 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Філософія мистецтва ХХ – поч. ХХІ ст. 

Освітній рівень бакалавр 

Спеціальність всі 
Спеціалізація (кафедра) 
Терміни вивчення (семестр) 1 
Ключові результати навчання (уміння та навички): 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 світоглядні передумови змін у мистецтві ХХ – поч. ХХІ ст. 

 основні течії та напрями у Західному мистецтві ХХ - поч. ХХІ ст., їх 
представників, визначальні риси їх художньої мови  

 у чому полягають особливості нових видів художніх практик 

 у чому полягають особливості трансформацій ролі та місця 
художника і глядача у системі мистецтва 

 особливості траткування поняття «мистецтво» у ХХ та ХХІ ст. 

 зв'язок трансформацій у мистецтві з економічними, політичними, 
соціальними факторами, науково-технічним прогрессом 

 філософсько-теоретичні ідеї, що вплинули на переосмислення ролі й 
функцій мистецтва та художника, а також їх естетичних дефініцій 
 

вміти:  

 аналізувати твори мистецтва ХХ ст. та початку ХХІ ст.  

 інтерпретувати художній процес ХХ - поч. ХХІ ст. як результат не лише 
внутрішньо іманентних мистецтву процесів, але і як феномен, 
зумовлений широким набором культурних факторів (науково-
технічний прогрес, економіка, політика тощо) 

 віднаходити зв’язки між художніми процесами і широким культурним 
контекстом 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
 

Тема 1. Дефініція «Мистецтво» у Західній традиції. Ідеї Античності: Платон та Аристотель. 

Ренесанс, Просвітництво: формування класичного концепту мистецтва. 

Тема 2.  

Витоки модернізму. Початок модерної доби. Спадщина І. Канта: «копернікіанський 

переворот» 



 

Тема 3. Революція кольору та форми: формалістські теорії мистецтва. К. Грінберг: 

«Авангард і кітч». Марксизм: мистецтво та ідеологія.  

 

Тема 4. Мистецтво та контекст: вплив лінгвістики (Л. Вітґенштайн). Поп-арт: річ, 

економіка, споживач (Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Бодріяр,). Американська філософія мистецтва: 

інституціональна теорія Дж. Дікі.  

 

Тема 5. Культурний злам 60-х і зародження постмодернізму. Кінець мистецтва 

(А. Данто). Смерть автора (Р. Барт). Пошуки сутності: мінімал-арт, ленд-арт, 

концептуалізм 

 

Тема 6. Мистецтво і техніка. Франкфуртська школа: В. Беньямин. М. Маклюен та 

«глобальне селище» 

 

 
Практичні завдання 
 

Класичний, некласичний, постнекласичний періоди в історії західного мистецтва 

Класичний модернізм: 1905 - 1920 ті 

Модернізм і тоталітаризм 

Повоєнна абстракція у Європі та США 

Західна культура 60-х 

Американський та британський поп-арт. «Нові реалісти». Арте повера 

Мистецтво дії: гепенінг, перформанс 

Новий вимір мистецтва: від твору до об’єкта, від об’єкта до дії 

Реабілітація живопису. Трансавангард: образи традицій 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 
 
 
 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою 

ECTS 

За 

національною 

шкалою 

За 

шкалою 

ЛНАМ 

Залікові оцінки 

 
За шкалою 

в балах 

Екзамен Залік 

A відмінно 
12 відмінно 

зараховано 

95-100 

11 відмінно 90-94 

B добре 10 дуже добре 85-89 

C добре 

9 добре 80-84 

8 добре 76-79 

7 добре 72-75 

D задовільно 
6 задовільно 68-71 

5 задовільно 64-67 

E задовільно 4 задовільно 60-63 

FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

3 

не задовільно не зараховано 

35-59 

F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

курсом 

2 20-34 

1 1-19 

 

Автор програми Скринник-Миська Дарина  
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